
  

 

 
અરજી નબંર 

____________________ 

સામાજિક ન્યાય અન ેઅજિકારરતા જિભાગ (ગિુરાત સરકાર) 

જનયામક, અનુસજૂિત જાજત કલ્યાણ પ્રભાગ 

જિદશેમા ંઅભ્યાસ માટ ેલોન / સહાય યોિના 

જિદશેમા ંઅભ્યાસ માટ ેલોન / સહાય યોિના હઠેળ નાણાકંીય સહાય મળેિિા અંગનેુ ંઅરજીપત્રક 

પ્રજત 

નાયબ જનયામક  

અનસુજુિત જાજત કલ્યાણ 

વ્યજતતગત માજહતી :                                                                                                     અરિદારનો ફોટો 

અરિદારનંુ પુરુ નામ : ____________________________________ 

અરિદારનાં જપતા/પજતનંુ નામ :  ____________________________________ 

અરિદારની જાજત :  ____________________________________ 

અરિદારની પેટાજાજત : ____________________________________ 
 

 

અરિદારની િન્મ તારીખ :        ____________________________________    ઉંમર :              ______________________________ 

અરિદારનંુ લલંગ :                   ____________________________________    મોબાઈલ નંબર :  ______________________________ 

ઈ-મેઇલ :                             ____________________________________    ફોન નંબર :        ______________________________ 

અરિદારનંુ હાલનુ ંસરનામંુ :       ________________________________________________________________________________ 

અરિદારનંુ કાયમી સરનામંુ :       ________________________________________________________________________________ 

અરજીની જિગતો : 

માતાન ુનામ * 

કુટુંબના અન્ય વ્યજતતએ આ યોિનાનો લાભ મેળિેલ છે? ___________________  

પાસપોટટની જિગતો   

પાસપોટટનો નંબર : ____________________ પ્રારંભ તારીખ : ______________________ અંજતમ તારીખ : ______________________ 

જિઝાની જિગતો   

જિદેશમાં િિા માટે િે તે દેશનો જિઝા મેળિેલ છે?   

જિઝાનો નંબર : ______________________ પ્રારંભ તારીખ : _---------- અંજતમ તારીખ : ______________________ 

 

 

કેટલી રકમની લોન લેિા માંગો છો ? ______________________  

 

પિતા/વાલીનો આધાર કાર્ડ નબંર : * 

અરિદારની બેંકની જિગતો : 

પિતા/વાલીનો વ્યવસાય : *  

બેંક/ પોસ્ટનંુ નામ  : ___________________________________ શાખાનું નામ :                ___________________________________ 

IFSC કોડ નંબર: ___________________________________ બેંક/ પોસ્ટ એકાઉન્ટ નંબર : ___________________________________ 

શકૈ્ષજણક કારરકદી અગં ેની માજહતી 

એસ.એસ.સી.થી આગળ કરલે અભ્યાસની જિગતો  

ક્રમ અભ્યાસક્રમનુ ંનામ યજુનિર્સટટીનુ ંનામ પાસ કયાટનુ ંિર્ટ મેળિલે ટકા 



     

     

     
 
 

અરિદાર ેજિદશેમા ંઉચ્િ જશક્ષણ માટ ેપ્રિશે અંગનેી જિગતો : 

અભ્યાસનંુ સ્તર : ________________________________ અભ્યાસક્રમનંુ નામ : ___________________________________ 

અભ્યાસક્રમનો સમયગાળો : ________________________________   

દેશનંુ નામ  : ________________________________ યુજનિર્સટટીનંુ નામ : ___________________________________ 

સ્થળ : ________________________________યુજનિર્સટટીનંુ સરનામંુ:_________________________________ 

કોલેિનંુ નામ/સરનામંુ  : ___________________________________________________________________________________ 

પ્રિેશ મેળિેલ યુજનિર્સટટી/કોલેિ તરફથી કોઈ સકોલરશીપ / ફેલોશીપ આપિામાં આિનાર છે? __________________ 

હા તો કેટલી સકોલરશીપ / ફેલોશીપ? _________________________ કઈ રીતે િૂકિિામાં આિનાર છે? _______________________ 

કઈ રીતે િૂકિિામાં આિનાર છે? ________________________________________________________________________________ 

 

 

 

    
 

જામીનદારની જિગતો 

નોંિ :-  જમલકતની િેલ્યુ કુલ રૂ. ઓછામાં ઓછી રૂ.૧૫.૦૦ લાખ (સરકાર માન્ય િેલયુઅરના રીપોટટ મુિબ) હોિી િોઈએ. 

જામીનદાર-1 ની જિગતો : 

જામીનદારનું નામ : _______________________________ જમલકતનુ સરનામુ : ___________________________________ 

જમલકતનંુ િણટન : 

(િમીન/મકાન/અન્ય) 

_______________________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 

 

 

જમલકતની િેલ્યુ રૂ. : 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

જામીનદાર-2 ની જિગતો : 

જામીનદારનું નામ : _______________________________ જમલકતનુ સરનામુ : ___________________________________ 

જમલકતનંુ િણટન : 

(િમીન/મકાન/અન્ય) 

_______________________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 

 

 

જમલકતની િેલ્યુ રૂ. : 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ડૉતયમુને્ટની જિગતો :  

ક્રમ ડૉતયમુેન્ટનુ ંનામ ડૉતયમુેન્ટનો નબંર ફરજિયાત છે? 

1 
રહેઠાણનો પુરાિો (રેશનકાડટ/ િીિળી જબલ/ લાઇસન્સ/ ભાડાકરાર/ િુંટણી કાડટ  

પૈકી કોઈ પણ એક) 
 હા 

2 સક્ષમ અજિકારીશ્રી પાસેથી મેળિેલ અરિદારની જાજત નો દાખલો  હા 

3 શાળા છોડયાનો દાખલો  હા 

4 શૈક્ષજણક લાયકાતના પ્રમાણપત્રો  હા 

5 પાસપોટટ  હા 

6 જિઝા  ના 

7 એર ટીકીટ  ના 

8 રૂા.100/-ના સ્ટેમ્પ પર જામીનદારનંુ જામીનખતાનો નમુનો  પરરજશષ્ટ – ગ  હા 

9 જમલકતના િેલ્યુએશન રીપોટટ  હા 

10 જમલકતના આિાર (તાિેતરના 7-12 ના ઉતારા/ઇન્ડેક્ષ રિુ કરિી.)   હા 

11 રૂા.100/-ના સ્ટેમ્પ પર જામીનદારનંુ જામીનખતાનો નમુનો  પરરજશષ્ટ – ગ  હા 

12 જમલકતના િેલ્યુએશન રીપોટટ  હા 

13 જમલકતના આિાર(તાિેતરના 7-12 ના ઉતારા/ઇન્ડેક્ષ રિુ કરિી.)  હા 

14 જિિાથીનંુ સોગિનામ(ુઅસલમાં) (પરરજશષ્ટ – ડ )  હા 

15 લોન ભારપાઇ કરિા અગે પાત્રતાનો દાખલો (પરરજશષ્ટ – ઘ )  હા 

16 
જિદેશમાં ઉચ્િ અભ્યાસ અથે િિા માટે લોન મેળિિા જાત જામીનખત 

(પરરજશષ્ટ - ખ) 
 હા 

સ્થળ : ________________                                                                                              તારીખ :  ________________  

 

 
 

 


